
 

 تست التراسونیک بتن

 اجزای در آسیب شناسایی و بتنی مواد کیفیت کنترل برای( NDT) مؤثر مخرب غیر روش یک( UPV) لتراسونیکا پالس سرعت

 یجوش اتصاالت و فلزات مانند همگن مصالح عموماً و مصالح کیفیت کنترل برای مرسوم طور به UPV هایروش. است ایسازه

 تراسونیکاول آزمایش. شودمیانجام  بتنی مصالح برای گسترده طور به آزمایش این ،هامبدل تکنولوژی در اخیر پیشرفت با. است

 اندارداست آزمون روش» عنوان با آزمون این روش. است رکت عمق تخمین و یکنواختی و کیفیت ارزیابی برای مؤثر راه یک بتن

 .است شده استاندارد( ASTM C 597، 2016) «بتن درون پالس سرعت برای

 

 ؟کندمی کار چگونه بتن التراسونیک آزمایش

. شودمیارتباط داده  مصالح تراکم و کششی خواص با سپس و گیری اندازه محیط یک در صوتی امواج عبور زمان در این آزمایش

 زمان مشخص، مسیر یک برای کلی، طور به. دهدمی نشان را آزمایش مورد ناحیه داخلی شرایط ،التراسونیک امواج عبور زمان

 ناهنجاری و فیتباکی بتننشان دهنده  کمتر عبور زمان که حالی در ،است و نواقص پایین باکیفیت یبتن نشان دهنده بیشتر عبور

 نجرم و شده منعکس هاناهنجاری مرز در موج ،یابدمی گسترش آزمایش ناحیه درون التراسونیک موج که هنگامی. باشدمی کمتر

 انتقال زمان و بیشتر ،پایین باکیفیت بتن در( ترپایین هایموج) انتقال زمان که گرددمی باعث این. شودمی عبور زمان افزایش به

 .باشد کمتر باال، باکیفیت بتن در( باالتر موج سرعت)



 

 

 انتقال و مستقیم نیمه انتقال مستقیم، انتقال شامل این. نمود استفاده UPV آزمون انجام برای توانمی مختلفی هایمبدلاز 

. دهدمی نشان تست ناحیه سطح به دسترسی اساس بر را مبدل مختلف هایپیکربندی باال شکل. است( یسطح) غیرمستقیم

 دهنده نشان زیر شکل. هیچ وابستگی ندارد تقریباًدر اصل به خواص االستیک ماده وابسته است و به هندسه  اولتراسونیکسرعت 

 (.ACI 228.2R، 2013) باشدمی مسیر طول در مربوطه سرعت و آکوستیک موج عبور زمان در بتن نواقص و هاناهنجاری اثر

 

 مبدل-بتن تماس | کوپلنت

 تاس ممکن بتن و مبدل بین ی محبوسهوا صورت این غیر در باشند؛ داشته تماس کاملً  بتن سطح با باید UPV هایمبدل

 است این این امر دالیل از یکی. شود( با دقت پایین نقل و حمل زمان گیری اندازه مثال عنوان به) گیری اندازه خطایموجب 

است معموالً مایع که فرآیند  ایماده) هایکوپلنت. یابدمی انتقال ضعیف تماس یک در موج انرژی ی ازناچیز مقدار تنها که

 و واه هایحباب بردن بین از برای ندتوانمی مختلف (کندی مورد آزمون را تسهیل میانتقال انرژی فراصوتی از مبدل به قطعه



 

 شودمی یهتوص. دنشو استفاده( خمیر گلیسرول کائولین و مایع صابون روغن، ژله، مثلً ) بین بتن و مبدل خوب تماس از اطمینان

 .در نظر گرفته شود نازک ممکن حد تا کوپلنت الیه

 بتن برای UPV آزمایشکاربردهای 

 :اندداده قرار مطالعه مورد مهندسی مختلف هایپروژه در را بتن اولتراسونیک آزمایش از استفاده مهندس و محقق چندین

 پالس سرعت تعیین -1

 بتن کیفیت بررسی -2

 بتن در یکنواختی و همگنی ایجاد -3

 سطحی ترک عمق گیری اندازه -4

 بتن فشاری مقاومت بینی پیش -5

UPV - مؤثر پارامترهای 

 آل ایده لاتصا یک ایجاد برای. باشد غبار و گرد بدون و تمیز باید بتن سطح اعتماد، قابل اولتراسونیک آزمایش یک انجام برای

، تاس بتن از باالتر بسیار فلز در موج حرکت سرعت که آنجایی از .است نیاز مورد مناسب، کوپلنت UPV هایمبدل و بتن بین

. است دشوار حدودی تا دارای میلگرد تقویتی زیاد مسلح بتن در آزمایش نتایج تفسیر. داشت ویژه توجه بتن در میلگرد به باید

 :گیرد قرار توجه مورد آن انجام از بعد و حین آزمایش قبل، باید زیر مسائل خلصه، طور به

 (محتوا و نوع ،دانه اندازه) بتن هایویژگی 
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